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(Záró?)Beszámoló az ELTE TTK HÖK Záró
Küldöttgyűlési ülésére
(2017.03.07 – 2017.05.02.)
Egy kis funfact-tel kezdenék: az első informatikus beszámolóm egyből a záróm! A már
megszokott időrendi bontással szerettem volna kezdeni, azonban ehhez a tisztséghez ez picit
nehezen megy, úgyhogy az írásos részben kell kifejtenem a munkámat.
Az első pár hétben meg volt kötve a kezem, mivel hosszadalmas levelezések és harcok
árán sikerült csak az IIG-vel megbeszélni a tisztségviselői jogok átadását. (Fetter Dávid
tételes listát adott nekik, hogy milyen jogok tartoztak a tisztséghez, de nekik ezt csak
darabokban sikerült a felhasználómhoz csatolniuk. Védelmükre szól, hogy voltak olyan estek,
amikor ténylegesen volt hiányzó információjuk.) Amint április 5.-én megkaptam a teljes
jogkört, elkezdhettem a tényleges munkát. Megigényeltem az új tisztségviselői emailcímet
(jegyzokonyv@ttkhok.elte.hu), az emailcímek felhasználóit frissítettem. Jelenleg zajlik az új
képviselők aliasainak létrehozása, levelezőlistára történő felvétele. A beszámolóm
megírásakor már csak hét új képviselő nem rendelkezik @ttkhok.elte.hu-s webcímmel, az ő
caesar azonosítójukat még nem kaptam meg.
A honlapok tartalmát néhol frissítettem, de web téren inkább csak segítséget nyújtottam,
amikor kérték (új menük, oldalak, oldalak vázának létrehozása tartalomfeltöltéshez készen).
Egy nagyobb változás történt még a webes témában, a bodvarako.elte.hu alvirtweb a
biosz.elte.hu virtweb alól a foldtud.elte.hu alá került, így Rákó honlapja már Wordpressen fut
Drupal helyett. A korábbi tartalmat lementettem, eljuttattam az illetékesnek, a tartalom
feltöltésre vár. A VB is párszor segítségemet kérte, ők megfelelő jogosultságokat, új honlap
felhasználót is kaptak.
Eszközös téren a Déli Hali EH gépe Win10re lesz frissítve, de a tartalmat megpróbálom
megőrizni. (A teljes újra telepítés azért problémás, mert nem minden szoftver áll
rendelkezésemre a tisztaszoftver keretében, így előre kéne kikölcsönöznöm az nCore
videótékájából, mert odabent az IIG nem támogatja ezt a multinacionális üzlethálózatot.) A
nyomtatók működnek már erről is, nem csak az elnökiről. (Azonban 1022 betegeskedik,
csíkoz nyomtatás közben, fejtisztításra szorul, Középfölde szépen dolgozik – Szauron még
nem vette át a hatalmat rajta [Update: 2017.04.28. péntek 14:00, akkor tudtam mindkét
gépről nyomtatni, még nem jöttek az orkok]). A zárókgy hete még egy izgalmas programot
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tartogat nekem: a déli épület portájánál található KIOSK üzembehelyezése. Egyszer már fel
lett telepítve, azonban az állandó bekapcsolása problémát jelent, mivel ahhoz, hogy
bekapcsoljuk, ki kell nyitni a KIOSK hátulját. Erre talán találok megoldást, illetve pár
korlátozást kell rajta bevezetnem, mert az IK lelkes hallgatói szeretik kipróbálni az
informatikai tudásukat a gépen. Ez érdekes képekhez, hátterekhez vezet, amely miatt el lett
helyezve rajta az az üzenet, hogy „A gépet az ELTE Polgárához méltóan használd!”.
A közéletben megpróbáltam aktívan részt venni. Mindkét választmányon és az egyetlen
egy kgy-n is jelen voltam. A szakterületen mentorfelelős tisztséget töltök be, a mentorok
kiválasztása megtörtént Kanti Eszter és Vigh Patricia közreműködésével. A továbbiakban a
szakos felkészítés és csapatépítő programok várhatóak.
Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! Kérdés esetén keressetek meg bátran!
Szabó Áron
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